Obec Buclovany
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2019

Poznámky k 31.12.2019
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a)
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia
Názov zriaďovateľa
Sídlo zriaďovateľa
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky
c) Účtovná jednotka je súčasťou
konsolidovaného celku
d) Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného
celku verejnej správy

Obec Buclovany
Buclovany 19
00321915
Obec bola založená v roku 1990 zákonom č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení.
Obec - zo zákona č.369/1990 Zb.

riadna
mimoriadna
áno
nie
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Obec - podľa zákona č.369/1990 Zb. je základnou
úlohou obce pri výkone samosprávy starostlivosť o
všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej
obyvateľov

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Priemerný počet zamestnancov počas
účtovného obdobia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky
z toho:
- počet vedúcich zamestnancov
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (počet)
- príspevkové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (počet)
- neziskové organizácie založené/zriadené
účtovnou jednotkou (počet)
- právnické osoby založené účtovnou
jednotkou (počet)

Mgr. Michaela Sabolová
starostka obce
Matúš Ondusko
zástupca starostu obce
2
2
1
žiadne
žiadne
žiadne
žiadne
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Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej
jednotky vo svojej činnosti
áno
nie
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému
obdobiu
áno
nie
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Položky
dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
získaný bezodplatne
dlhodobý finančný majetok
zásoby nakupované
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
zásoby získané bezodplatne
pohľadávky
krátkodobý finančný majetok
časové rozlíšenie na strane aktív

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov
n) rezervy
o) časové rozlíšenie na strane pasív

p) deriváty pri nadobudnutí

Spôsob oceňovania
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reálnou hodnotou
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reálnou hodnotou
menovitou hodnotou
menovitou hodnotou
náklady budúcich období a príjmy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.
menovitou hodnotou
oceňujú sa v očakávanej výške
záväzku
výdavky budúcich období a výnosy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.
obstarávacou cenou

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov
1. Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtujú v účtovej triede 0 - Dlhodobý majetok:
a) aktivované náklady na vývoj, softvér, oceniteľné autorské práva, technické zhodnotenie, ak nie je súčasťou
ocenenia dlhodobého nehmotného majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako 2 400 € (suma ustanovená
osobitným predpisom pre nehmotný majetok - zákon o dani z príjmov) a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden
rok,
b) drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je od: 650 € do 2 400 € a doba použiteľnosti
je dlhšia ako jeden rok. Uvedený drobný dlhodobý nehmotný majetok sa bude financovať z kapitálových
výdavkov.
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2. Ako dlhodobý hmotný majetok ( účt.tr.021-023, 031) sa účtujú
a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov,
b) samostatné hnuteľné veci s výnimkou hnuteľných vecí uvedených v písmene a) a súbory hnuteľných vecí,
ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorých
ocenenie je vyššie ako 1 700 €, (suma ustanovená osobitným predpisom pre hmotný majetok - zákon o dani
z príjmov)
c) pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,
d) základné stádo a ťažné zvieratá, bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu,
e) otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie, ak nie sú súčasťou
obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku; súčasťou technickej rekultivácie môžu byť len stavby,
napríklad komunikácie, ktoré svojím charakterom, účelom a rozsahom slúžia na vykonanie technickej
rekultivácie, pričom technická rekultivácia nie je dlhodobým hmotným majetkom, ak tak ustanovuje osobitný
predpis.
f) drobný dlhodobý hmotný majetok,( úč.028) ktorého obstarávacia cena je od 500 € do 1700 € a prevádzkovotechnické funkcie sú dlhšie ako jeden rok. Uvedený drobný dlhodobý hmotný majetok sa bude financovať
z kapitálových výdavkov.
g) Ako príslušenstvo dlhodobého hmotného majetku sa účtujú predmety, ktoré tvoria s hlavnou vecou jeden
celok a sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je
súčasťou dodávky hlavnej veci alebo ho
možno k hlavnej veci priradiť dodatočne.
3. Ako dlhodobý finančný majetok ( tr.06) sa účtujú najmä
a) cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke, cenné papiere a podiely spoločnosti s podstatným
vplyvom a ostatné podielové cenné papiere a podiely,
b) pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s dobou splatnosti alebo zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako
jeden rok,
c) cenné papiere s pevným výnosom (ďalej len „dlhové cenné papiere“) napríklad obligácie, dlhopisy, vkladové
listy,
d) umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov, pozemky, ktoré sú obstarané za účelom dlhodobého
uloženia voľných peňažných prostriedkov.
4. Ako dlhodobý majetok sa neúčtujú:
a) drobný nehmotný majetok od 35 € do 650 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým
nehmotným majetkom, a ktorý sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby. Uvedený
drobný nehmotný majetok sa bude financovať z bežných výdavkov.
b) drobný hmotný majetok od 35 € do 500 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým
hmotným majetkom, a ktorý sa účtuje ako zásoby. Uvedený drobný hmotný majetok sa bude financovať
z bežných výdavkov.
5. Ako technické zhodnotenie sa účtuje:
a) DNM a DHM zvýšený o náklady na dokončené technické zhodnotenie, ak náklady v úhrne za účtovné obdobie
sú vyššie ako suma 1 700 € a technické zhodnotenie je v tomto účtovnom období uvedené do užívania. Takéto
technické zhodnotenie sa bude financovať z kapitálových výdavkov.
b) DNM a DHM zvýšený o náklady na dokončené technické zhodnotenie ak náklady v úhrne za účtovné obdobie
sú od 500 € do 1 700 € a technické zhodnotenie je v tomto účtovnom období uvedené do užívania. Takéto
technické zhodnotenie sa bude financovať z kapitálových výdavkov.
6. Ako technické zhodnotenie sa neúčtuje:
a) DNM a DHM zvýšený o náklady, ak náklady v úhrne za účtovné obdobie sú do 500 €. Takéto náklady sa budú
financovať z bežných výdavkov.
Odpisovanie majetku
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje nepriamo prostredníctvom účtovných
odpisov. Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému nehmotnému a dlhodobému hmotnému
majetku.
2. Dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania
zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku.
3. Technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku sa odpíše takým spôsobom ako dlhodobý nehmotný
majetok, ku ktorému sa vzťahuje.
4. Účtovné odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je dlhodobý nehmotný majetok alebo dlhodobý hmotný majetok
ocenený v účtovníctve.
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5. Účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v podielovom
spoluvlastníctve sa vykonávajú za každého spoluvlastníka z jeho spoluvlastníckeho podielu.
6. Účtovné odpisy zaokrúhlené podľa odpisového plánu na eurá hore sa účtujú v prospech účtov účtových
skupín 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku
a na ťarchu účtu 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
7. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti pričom sa predovšetkým zohľadňuje
a) očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia,
b) očakávané fyzické opotrebovanie majetku,
c) technické a morálne zastaranie,
d) zákonné alebo iné obmedzenia na používanie majetku.
8. Ak sa zmenia podmienky používania majetku, prehodnotí sa odpisový plán a upraví sa zostatková doba
odpisovania alebo sadzby odpisovania.
9. Neodpisujú sa pozemky, predmety z drahých kovov, umelecké diela a zbierky, ktoré nie sú súčasťou stavieb a
budov a predmety kultúrnej hodnoty a iný majetok vymedzený osobitnými predpismi.
10. Hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok odpisuje účtovná jednotka počas
predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný
majetok, ktorým sú náklady na vývoj, musí účtovná jednotka odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho
obstarania.
11. Účtovná jednotka zostavuje odpisový plán v súlade so zákonom o účtovníctve. Účtovná jednotka odpisuje
majetok metódou rovnomerného odpisovania.
12. V zmysle § 7 ods. 3 zákona o účtovníctve, účtovná jednotka môže zmeniť postup odpisovania majetku
v účtovníctve, ak sa tým dosiahne verný a pravdivý obraz skutočností. Ak účtovná jednotka zmení odpisový plán
v priebehu účtovného obdobia, musí nový postup odpisovania použiť spätne od prvého dňa daného účtovného
obdobia. O zmene odpisového plánu musí účtovná jednotka informovať v poznámkach.
Účtovné odpisy - hlavná činnosť, účtovné odpisy sa v obci rovnajú daňovým.
Účtovná jednotka používa odpisový plán:
Účtovná jednotka zaraďuje majetok do odpisových skupín v zmysle zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov
v z.n.p. Účtovná jednotka určí dobu odpisovaniu podľa predpokladanej doby používania. Ak účtovná jednotka
nemôže zaradiť majetok do 1. - 6. odpisovej skupiny, individuálne prehodnotí odpisový plán konkrétneho majetku
podľa špecifických podmienok používania.
1. ÚJ – obec, doodpisuje majetok zaradený do 31.12.2014 podľa doteraz platnej smernice. Majetok obstaraný
a zaradený do majetku po 1.1.2015 sa zaradí a odpisuje podľa novely zákona o dani z príjmov.
2. Účtovná jednotka odpisuje drobný dlhodobý hmotný majetok podľa predpokladanej doby používania od 2 rokov
do 6 rokov.
3. Účtovná jednotka odpisuje drobný dlhodobý nehmotný majetok podľa predpokladanej doby používania od 3
rokov do 6 rokov.
4. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú podľa odpisového plánu na eurá hore.
5. Majetok sa začne odpisovať prvým dňom od začiatku nasledujúceho mesiaca po uvedení dlhodobého majetku do
užívania .
Daňové odpisy - podnikateľská činnosť, hlavná činnosť:
1. Postup pri odpisovaní hmotného majetku (§26 zákona o DzP). V prvom roku odpisovania zaradí daňovník hmotný
majetok v triedení podľa Klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb do odpisových skupín uvedených v prílohe
zákona o dani z príjmov. Doba odpisovania je:
Odpisová
Doba odpisovania
skupina
1
4 roky
2
6 rokov
3
8 rokov
4
12 rokov
5
20 rokov
6
40 rokov
2. Daňovník odpisuje hmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania (§ 27). Metódou zrýchleného
odpisovania (§ 28) môže daňovník odpisovať hmotný majetok zaradený podľa prílohy č.1 do odpisovej skupiny
4
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2 a 3. Spôsob odpisovania určí daňovník pre každý novoobstaraný hmotný majetok a nemožno ho zmeniť po celú
dobu jeho odpisovania.
3. Hmotný majetok sa odpisuje najviac do výšky vstupnej ceny, prípadne zvýšenej o vykonané technické
zhodnotenie alebo pri zrýchlenom odpisovaní do výšky zvýšenej zostatkovej ceny.
Prehodnotenie odpisového plánu podľa § 30 odsek 8 Opatrenia MF SR č.MF/16786/2007-31 bude urobené
k 01.01.2018 po inventúre roku 2017.

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
6. Zásady pre vykazovanie transferov.
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky
súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.
Bežný transfer
- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu
Kapitálový transfer
- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
(napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s
odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.
- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/mesta.
7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na
menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena
nakúpená.
Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá
použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa
prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa
prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.
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Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)
V tabuľke č.1 v roku 2018 na účte 042 - Obstaranie DHM vykazuje účtovná jednotka prírastok v sume 19 516,24 €.
Uvedený prírastok predstavuje nedokončenú rekonštrukciu KSB a chodníka pri KSB.
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Hnuteľný majetok (počítač a tlačiareň) pre prípad krádeže a živelnej pohromy do výšky 1 863,84€.
Budovy a inventár pre prípad živelnej pohromy do výšky 56 672,51€.
c) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej jednotky
Majetok,
Suma
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Pozemky
7 615,71
Budovy, stavby
322 179,75
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
9 874,48
2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1
žiadny
3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026 súvahy):
žiadne
4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný
majetok
žiadne

B Obežný majetok
1. Zásoby
a) vývoj opravnej položky k zásobám - tabuľka č.2
žiadne
b) zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené
právo s nimi nakladať
žiadne
c) spôsob a výška poistenia zásob
žiadne
2. Pohľadávky
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávky

Riadok
súvahy

krátkodobé
krátkodobé

68
69

krátkodobé

73

Hodnota
pohľadávok

Opis

246,00 nedaňové príjmy - komunálny odpad
645,17 daňové príjmy - pozemky, stavby, pes
75,28 ostatné dane - viac odvedené na daňový úrad

pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
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Zostatok
31.12.2018

Pohľadávky

Z toho pohľadávky po lehote
splatnosti, suma, popis

Zostatok
31.12.2019

Dlhodobé pohľadávky z toho:
- pohľadávky z predaja majetku ...
Krátkodobé pohľadávky z toho:
- pohľadávky na dani z nehnuteľnosti
- pohľadávky daň za psa
- pohľadávky za KO a DSO
- ostatné priame dane

857,20
0,00
0,00

597,17
48,00
246,00
75,28

všetky po lehote splatnosti
všetky po lehote splatnosti
všetky po lehote splatnosti
v lehote splatnosti do jedného roka

3. Finančný majetok
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty

Zostatok
k 31.12.2018
209,87
402,00
3 132,47

Zostatok
k 31.12.2019
450,12
0,00
4 459,83

b) Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy):
žiadne
4. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis jednotlivých významných položiek časového
rozlíšenia
Náklady budúcich období spolu z toho:
členské
internet
telefón
predplatné
Webhosting a doména
Príjmy budúcich období spolu z toho:

Zostatok
k 31.12.2018
766,97
534,57
0,00
0,00
88,40
144,00

Zostatok
k 31.12.2019
689,47
502,37
43,10
0,00
0,00
144,00

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
Prevod z účtu 431 výsledok hospodárenia v schvaľovaní na účet 428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia.
Oprava PS na 318 2 príjem za energie 1 149,50 €

B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č.6-7
Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv
Názov položky
rezerva na overenie účtovej závierky – audit suma 300,00 €

Predpokladaný rok použitia
2020
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2. Záväzky podľa doby splatnosti
Záväzky obce sú v splatnosti do jedného roka, a tvoria ich:
Zostatok
k 31.12.2018

Záväzky
Dlhodobé záväzky z toho:
- záväzky zo sociálne ho fondu
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB
- záväzky z investičného dodávateľského úveru
- záväzky z neinvestičného dodávateľského úveru
- záväzky z finančnej zábezpeky na nájomné v bytovkách zo ŠFRB
Krátkodobé záväzky z toho:
- záväzky voči dodávateľom
- záväzky voči zamestnancom
- záväzky voči poisťovniam
- záväzky voči daňovému úradu
- záväzky voči štátnemu rozpočtu
- záväzky z finančnej zábezpeky na verejné obstarávanie
- ostatné záväzky

Zostatok
k 31.12.2019

379,06

168,92

50,94
2 033,88
1 381,20
196,57

77,35
929,88
599,22
0,00

10,00

5,00

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9
Obec ma jeden dlhodobý úver, ktorý sa doposiaľ nesplácal vo výške 16 500,00 €
b) prijaté dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci
žiadne
4. Časové rozlíšenie
a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období
Popis významnej položky časového rozlíšenia

Zostatok
k 31.12.2018

Zostatok
k 31.12.2019

Výdavky budúcich období spolu z toho:
Výnosy budúcich období spolu z toho:
chodníky rek. ÚV
rozhlas rekonštrukcia
verejné osvetlenie
športový areál
KSB
KSB
kanalizácia
verejné osvetlenie
modernizácia KSB
miestne komunikácia PPA

144 539,07
-350,00
410,33
3 186,62
6 639,00
5 867,53
88 653,00
888,97
10 074,50
29 169,12

142 367,07
6 000,00
2 890,00
254,33
3 186,62
6 639,00
5 675,53
82 329,00
696,97
9 738,50
24 957,12
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b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
Kapitálový transfer na:

Stav k 31.12.2018 Stav k 31.12.2019

chodníky rek. ÚV
rozhlas rekonštrukcia
verejné osvetlenie
športový areál
KSB
KSB
kanalizácia
verejné osvetlenie
modernizácia KSB
miestne komunikácia PPA

6 000,00
2 890,00
254,33
3 186,62
6 639,00
5 675,53
82 329,00
696,97
9 738,50
24 957,12

-350,00
410,33
3 186,62
6 639,00
5 867,53
88 653,00
888,97
10 074,50
29 169,12

Na účte 384 omylom bolo v roku 2018 odpisovaných mesačne 324,00 € namiesto 27,00 €, rozdiel 3 564,00 € bol
opravený v začiatočných operáciách v roku 2019.

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Popis /číslo účtu a názov/
a)
tržby za vlastné výkony a tovar
602 - Tržby z predaja služieb
kopírovacie služby, vyhlasenie rozhlasom a ostatné
b)
zmena stavu vnútroorganizačných zásob
c)
aktivácia
624 - Aktivácia DHM
d)
daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy
-

podielové dane

-

daň z nehnuteľností

-

daň za psa

-

ostatné

633 - Výnosy z poplatkov

Suma k
Suma k
31.12.2018 31.12.2019
110,00
71,00
110,00

71,00

0,00

0,00

49 506,35
48 358,35

53 336,87
51 851,37

42 996,79

46 872,01

5 157,56

4 769,36

204,00

210,00

1 148,00

1 485,50

-

správne poplatky

211,00

225,50

-

KO a DSO

937,00

1 260,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

e) finančné výnosy
661 - Tržby z predaja CP
predaj akcií
662 - Úroky
668 - Ostatné finančné výnosy
f) mimoriadne výnosy
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672 - Náhrady škôd
g)
výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC
-

bežný transfer na školský klub

-

bežný transfer na školskú jedáleň

692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC
-

0,00

0,00

16 978,10
0,00

19 994,05
0,00

0,00

0,00

615,10

6 858,05

zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa

693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
- bežný transfer na podpora zamestnanosti
- bežný transfer na REGOB

177,63
88,24

89,51

526,86

2 090,91

0,00

4 500,00

15 300,00

11 736,00

15 300,00

11 736,00

1 063,00

1 400,00

1 063,00

1 400,00

0,00

0,00

zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných subjektov
mimo verejnej správy
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
zinkasované príjmy RO
h)
ostatné výnosy
641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 - Ostatné výnosy

624,88

253,00
0,00

624,88

253,00

- prenájom

166,57

253,00

- preplatok RZ ZP

458,31

0,00

- bežný transfér voľby
- bežný transfér ÚV

694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR
-

zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR

695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ
-

zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ

697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy
- DPO SR požiarnici

698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy

- ostatné výnosy

i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
- rezerva na audit ročnej závierky

0,00

300,00

300,00

300,00

300,00

658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti
-
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2.

Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

Popis /číslo účtu a názov/
a)
spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu z toho:
- kancelárske potreby
- čistiace a hyg. potreby

Suma k
Suma k
31.12.2018 31.12.2019
9 746,92
11 535,61
5 823,62
8 133,14
101,70

316,12

93,34

175,49

505,51

1 543,30

88,40

182,00

235,08

943,26

4 772,69

4 887,57

26,90

85,40

3 923,30

3 402,47

- spotreba elektrickej energie

1 577,30

1 595,45

- spotreba plynu

2 346,00

1 659,49

- materiál na opravu a údržbu
- spotreba novín, časopisov, kníh
- spotreba phm
- ostatná spotreba
- spotreba voľby

502 - Spotreba energie

- spotreba vody

b)
služby
511 - Opravy a udržiavanie
512 - Cestovné
- cestovné

147,53

20 575,19
11 162,33
2 163,50

16 849,81
6 628,38
2 052,40

2 163,50

1 630,00

- cestovné voľby

513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
- poštovné
- poštovné voľby

422,40

2 222,50
5 026,86

2 093,33
6 075,70

72,00

87,10

52,14

52,24

- telefóny

258,27

246,25

- internet

416,48

458,46

- komunálny odpad

1 245,29

1 549,53

- služby SÚOOB

1 410,48

1 555,38

- ostatné

1 572,20

2 126,74

19 107,56
13 778,83
4 637,30
691,43
76,08

21 607,00
15 122,35
5 683,24
801,41
55,68

76,08

55,68

c) osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
527 - Zákonné sociálne náklady
d)
dane a poplatky
532 - Daň z nehnuteľností
538 - Ostatné dane a poplatky
- kolky, správne poplatky
- koncesionárske poplatky

0,00
76,08

- poplatky pri komunálnom odpade

e) odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM
-

odpisy z vlastných zdrojov

-

odpisy z cudzích zdrojov

55,68
0,00

18 576,00
18 276,00

14 577,00
14 277,00

2 976,00

2 541,00

15 300,00

11 736,00
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553 - Tvorba ostatných rezerv
558 - Tvorba ostatných opravných položiek
k daňovým pohľadávkam
k nedaňovým pohľadávkam
f) finančné náklady
561 - Predané CP a podiely
562 - Úroky
568 - Ostatné finančné náklady
- poistné
- ostatné finančné náklady poplatky banke

g)
mimoriadne náklady
572 - Škody
h)
náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov

300,00

300,00

718,37

753,35

486,81
231,56

483,94
269,41

80,56

87,20

151,00

182,21

0,00

0,00

50,00

70,00

50,00

70,00

1 009,36

3 549,46

1 009,36

3 549,46

1 009,36

1 105,06

584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO
zriadených obcou alebo VÚC
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným
subjektov verejnej správy
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov
mimo verejnej správy
-

bežný transfer ZMOŠ MASKA
ostatné

587 - Náklady na ostatné transfery
588 - Náklady z odvodu príjmov
predpis odvodu príjmov RO
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov
i) ostatné náklady
541 - ZC predaného DNM a DHM
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
546 - Odpis pohľadávky
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
- členské
- odmeny poslanci, komisie

2 202,60

- ostatné

241,80

549 - Manká a škody
j) dane z príjmov
591 - Splatná daň z príjmov

0,00

0,00

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
žiadne
Čl. VII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
žiadne
Čl. VIII
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Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch
účtovnej jednotky a spriaznených osôb
žiadne

Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14
Textová časť k tabuľke č.12-14:
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 22.12.2018 uznesením č.10/2019.
Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 -8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie - tabuľka č.15.
Čl. X
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Po 31. decembri 2019 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej
závierke za rok 2019.
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